
De Belgische ziekenhuizen worden al geruime tijd geconfronteerd met een grondige reorganisatie: dit impliceert
nieuwe geoptimaliseerde processen, vaak samen met digitaliseringsprojecten (AI, VR/AR, IoT, big data). Ze voeren
onderzoek uit en werken samen met universiteiten. Wanneer deze projecten geoptimaliseerd en beveiligd zijn,
kunnen ze uitgroeien tot een financiële hulpbron.

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Ziekenhuizen in 2020
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FURTHER TOGETHER

Onze successen

 Sinds 2017 vertrouwen 21 Belgische openbare en privéziekenhuizen op Ayming om hun financiële prestaties 
te verbeteren. Onder hen: 

 Als leden of partners worden we erkend om waarde toe te voegen aan het Belgische gezondheidszorg-
ecosysteem:

 Tot 80% van de bedrijfsvoorheffing kan door de werkgever worden ingehouden, mits aan de voorwaarden wordt 

voldaan: onder loonlijst, wetenschappelijk diploma, R&D-activiteiten, urenstaten, Belspo-portaal;

 Wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met universiteiten worden gewaardeerd;

 Tot 5 jaar aanspraak terug in het verleden;

 In het geval van fiscale controle door de administratie: beveiliging is de sleutel.

 Nieuwe financiering vinden voor geld intensieve langlopende O&O-programma's en –activiteiten

Uw uitdagingen

Klinisch
onderzoek

Connected 
medicine

Statistieken & 
analyse

Samenwerking
met universiteiten

Optimalisatie van de 
reis van de patiënt

Hoe gaan we te werk?

• Interviews met ingenieurs, door ingenieurs.

• De reële O&O uitgaven en inkomsten in kaart 

brengen.

• Benchmark uw O&O intensiteit t.a.v. uw 

sector.

• We zorgen dat u in regel bent met de fiscale 

regelgeving. en administratieve richtlijnen.

• Verdediging van uw subsidieaanvragen.

• We geven uw O&O projecten aan bij de 

bevoegde instanties.

• Begeleiding en steun in geval van een fiscale 

controle.

• We zorgen voor de overdracht van kennis 

t.a.v. uw team.

• We volgen uw aanvraag of vordering op tot de 

besparingen bekomen zijn.

• We vertegenwoordigen u t.a.v. Belspo, de 

FOD Financiën en loonadministratie

We identificeren uw reële financiële O&O 

stromen

We controleren uw fiscale O&O 

compliance

We werken de 

administratieve rompslomp weg

O&O uitgaven identificeren die 
in aanmerking komen

Samenwerking en
ondersteuning

Aanvragen uit het verleden, het heden 
en voor de toekomt veilig stellen


